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Vzdělávací cíl: Žák objasní, jakou funkci plní Ústava, porozumí jejím principům obsaženým 
v hlavě první, orientuje se v politickém systému České republiky. 

Pomůcky: pracovní list, psací potřeby, notebook 

Poznámka: Tento materiál je součástí sady ZSV - Základy politologie pro  3. ročník čtyřletého 
gymnázia. Je zpracován podle ŠVP pro gymnaziální vzdělávání, zahrnuje učivo politický 
systém ČR. 
 
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.  

 

 

 

 

 

 

 



 



Základní ustanovení Ústavy ČR – pracovní list 
 
1. Vysvětlete tyto pojmy. 
 
a) preambule 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b) území České republiky 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
c) politický systém 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
d) státní moc 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
e) územně samosprávné celky v České republice 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2. Popište, jakým způsobem vykonává lid státní moc přímo. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 



3. Popište, jakým způsobem vykonává lid státní moc nepřímo. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
4. Odpovězte na následující otázky. 
 
a) Jakým způsobem může být Ústava České republiky doplňována či měněna? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
b) Které normativní právní akty jsou součástí ústavního pořádku České 
republiky? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. Vysvětlete tyto principy demokracie. 
 
a) volná soutěž politických stran 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b) svrchovanost  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
c) lid je zdrojem veškeré státní moci 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 



 
d) základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. Na vynechaná místa doplňte správné údaje.  
 
Státní moc slouží……………………………………a lze ji uplatňovat jen 
v případech, v ……………………..a………………………., které 
stanoví…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodický pokyn: 
 

- čas k vypracování pracovního listu mají žáci stanoven na 20 minut 
- učitel rozdá žákům pracovní listy v podobě tištěné, nebo v podobě 

elektronické 
- učitel oznámí pravidla práce s pracovním listem 
- žáci pracují individuálně  
- při vypracování úkolů mohou žáci používat notebook, který je napojen na 

internet 
- učitel průběžně kontroluje žáky při práci 
- po skončení časového limitu učitel vyzve žáky, aby vyvolaní žáci 

prezentovali své názory 
- pracovní listy slouží k průběžnému opakování probraného učiva, 

k upevňování vědomostí a dovedností  
- učitel provede shrnutí znalostí a dovedností žáků a vyvodí závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vzorové řešení pracovního listu: 
 
- správné řešení je doplněno jiným typem písma (Arial)  
 
Základní ustanovení Ústavy ČR – pracovní list 
 
1. Vysvětlete tyto pojmy. 
 
a) preambule 
- je součástí Ústavy České republiky 
- vychází z úst občanů České republiky, stanovuje základní 
demokratické principy České republiky 
- slib občanů České republiky, že budou zachovávat věrnost dobrým 
tradicím našeho státu, podílet se na vytváření občanské společnosti, že 
budou zachovávat přírodní a kulturní dědictví pro další generace a 
podílet se na existenci právního státu 
 
b) území České republiky 
- státní území je vymezeno státními hranicemi 
- vertikálně směrem do vesmíru jsou hranice vymezeny na základě 
obyčejového práva (dráha družic asi 100 km nad Zemí) 
- území ČR tvoří nedílný celek, jehož státní hranice lze měnit pouze 
Ústavním zákonem 
 
c) politický systém 
- politický systém představuje uspořádání mocenských poměrů ve státě 
- politický systém je upraven v Ústavním zákoně (ČR je svrchovaný, 
jednotný a demokratický stát) 
- prvkem politického systému jsou politické subjekty (orgány státní moci, 
občanská sdružení, politické strany, odbory, profesní sdružení) a objekt 
 
d) státní moc 
- stát prostřednictvím státních institucí a organizací donutí subjekt  
chovat  se určitým způsobem, i když se tak subjekt chovat nechce 
- státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, 
v mezích a způsoby, které stanoví zákon 
- v České republice se uplatňuje princip dělby moci ve státě: moc 
zákonodárnou představuje Parlament, moc výkonnou představuje vláda 
a prezident, moc soudní vykonávají nezávislé soudy 
 
e) územně samosprávné celky v České republice 
- obce jsou základními územními samosprávnými celky 
- kraje jsou vyššími územními samosprávnými celky 



 
2. Popište, jakým způsobem vykonává lid státní moc přímo. 
- občané mohou získat mandát poslance, senátora, europoslance, 
mohou se stát prezidentem 
- občané mohou demonstrovat, sepisovat petice 
- občané se mohou účastnit referenda (2003 referendum o přijetí ČR do 
EU) 
 
3. Popište, jakým způsobem vykonává lid státní moc nepřímo. 
- občané se mohou účastnit voleb a zvolit si své zástupce do orgánů, 
které vykonávají státní moc zákonodárnou a výkonnou 
 
4. Odpovězte na následující otázky. 
 
a) Jakým způsobem může být Ústava České republiky doplňována či měněna? 
- pouze Ústavním zákonem, který je přijímán, doplňován, či měněn se 
souhlasem kvalifikované většiny v Parlamentu (3/5 souhlas) 
 
b) Které normativní právní akty jsou součástí ústavního pořádku České 
republiky? 
- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky  
- Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 
republiky  
 
5. Vysvětlete tyto principy demokracie. 
 
a) volná soutěž politických stran 
- politický systém České republiky je založen na volné soutěži politických 
stran respektujících základní demokratické principy 
 - každá politická strana se může ucházet o přízeň voličů a usilovat o 
vítězství ve volbách 
- politická strana nesmí k prosazování svých cílů použít násilí 
- při soutěži politických stran musí být vytvořeny rovné podmínky volební 
kampaně 
 
b) svrchovanost 
- nezávislost 
- v Ústavě ČR v hlavě první je zakotveno, že ČR je svrchovaný, jednotný 
a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám 
člověka a občana  
- podle euroskeptiků je svrchovanost ČR omezena vstupem ČR do EU a 
přijetím Lisabonské smlouvy 



 
c) lid je zdrojem veškeré státní moci 
- participace občanů na státní moci je základním principem 
demokratického právního státu (princip suverenity lidu) 
- občané státní moc vykonávají prostřednictvím moci zákonodárné, 
výkonné a soudní 
 
d) základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci 
- každá osoba se může dovolat ochrany svých práv u soudu, které jsou 
nestranné a nezávislé 
- svoboda jedince může být omezena pouze soudním rozhodnutím 
(nepodmíněný trest, trest odnětí svobody) 
 
6. Na vynechaná místa doplňte správné údaje.  
 
Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích 
a způsoby, které stanoví zákon. 
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